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lfi6 Pequenas comunicações 

NOTfCIA DOS TRABALHOS LINGüfSTICOS INÉDITOS 
DE CURT NIMUENDAJU 

Yonne Leite 
(Museu Nacional, Rio de Janeiro) 

Nos arquivos do Setor Lingüístico da Divisão de Antropologia do Mu
seu Nacional encontra-se uma série de trabalhos lingüísticos inéditos de 
Curt Nimue11daju, correspondente à parte especificamente lingüística do 
acervo adquirido pelo Museu Nacional à família d.o saudoso etnólogo. Êsses 
trabalhos serão incluídos na publicação das obras completas de Nimuen
dajt1, que prete11de o Muset1 Nacional encetar· em associação com o Co11-
selho Nacional de Proteção aos índios, e a. presente Notícia 1 é t1ma pre
liminar de tal p:i.1blicação, organizada no Setor de Lingüística, de acôrdo 
com as instruções do Professor J. Mattoso Camara Jr. 

l. Material Lingüístico Inédito 

Volt1me I. Vocabulários de: Apinayé, 1928-1937; Pukóbüe (Gaviões 
do Campo), 1929; Kre/punkatéye (Timbíra do rio Grajaú), 1929; Apán
yekra ( Canelas Ocidentais), 1929; Rankókamek1~a, 1929-1936; Akuên-Xerên
te, 1930-1937; Tanetehára (Guajajára), 1929; Karayá, 1929; Xukurú, 1934; 
Urupá, 1927; Xiriâna do rio Denemi, 1927; Dyurémawa (Kobéwa, Yibóya
Té1pú3,a), 1927; Bahúki\\'ª (Kobéwa, Baht'1na), 1927; Txirângo (Siriâna), 1927; 
Kotédya (Wanâ11a), 1927; Vlaikíno (Pirá-Tapúya), 1927; Daxséa (Tucano
Tapúya), 1927; Winá (Desâna), 1927; Epin-od (Puináve), 1927; Húbde 
(Makú de Yawareté), 1927; Yehúbde (Makú de Tiquié), 1927; Dóu (Makú 
de São Gabriel), 1927; Dje\\rkuâna (Makiritáre), 1927; Wirafé1·a (Tupí do 
rio Machado), 1927; Itogapíd, 1927; Makují, 1921; Tembé (com material pa
ra urna gramática), 1915-1916; Aparai, 1915. 

Volume II. Vocabulár·ios de: 'Fulnió, 1934; Kokáma (com gramáti
ca), 1914; Wapitxâna, 1921; Ipurinân, 1922; Kapixanâ11, 1928; Turiwára, 1914; 
I'arakaná11 ( com dúvida); 1922; Kaingáng- Yakvan-Daktéye, 1909; Kaingáng 
( apontamentos para uma gramática), 1911; Kamakân, 1938; Pataxó, 1938; 
Maxakarí, 1939; Maknya11úk-Potén (Botocudo); Nak1·ehé (Botocudo), 19·39; 
Aranân (Botocudo), 1939; Nakpíe (Botocudo), 1939; Minyân-yirún (Boto
cudo), 1939; Gó1·otire, 1940; Gr11po Lingüístico Yurúna, 1920; Ofayé-Xavânte 
(elementos gramaticais), s. d.; Extratos de Listas Vocabulares Perdidas: Te-
1·êna e Ivapa1·é (Botocudo), 1909-1912; Kayapó do Norte (Horda, Irân-An
ráire), 1940; Apapokúva-G11araní, 1906. 

. . 

N. B. Êsse material consta de dois vol11mes cartonados, datilogra-
fados e escritos somente no anverso. Os vocabulários são de tamanhos muito 
Vâriáveis, organizados com a técnica habitual do Autor, em regra com o têr
rr10 tradtitor alen1ão e sempre com o têrmo indíge11a em transcrição fonéti-
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<:,1. Algumas listas são cópias em carbono, aparentemente retiradas de cole
tâneas anteriores. O ' trabalho sôbre o parentesco do grupo lingüístico Yurúna 
t· um minucioso estudo, de vinte e três páginas, com um quadro estatís
tico de coincidências com a Língua Geral, outras línguas Tupí, Aruák, 'Ka
r1be, J ê, Kirirí, Pano, Witóto e uma bibliografia . 

2. Trabalhos de 1938-1939 

Pataxó (lista vocabular), 1938; Kamakân (lista vocabular), 1938; Ka
makân (Designações de parentesco do), 1938; Kamakân (Lendas e Narra
tivas), 1938; Lendas e Narrativas dos Índios ·da .antiga aldeia Santa Rosa, 

' 
1938; Os Maxakarí (notícia etnológica), 1939; Os índios Maxakarí: relató-
rio ( com fotografias), 1939; Designações de parentesco do Maxakarí, '1939; 
J\,Iaxakarí (lista vocabular), 1939; índios da Bahia: fotografias, s. d.; Sô
J.re os Botocudos (notícia etnológica e fotografia), .1939; Aranân (Boto
cttdo) (lista vocabular), 1939; Potên-NaknJ.ranúk (Botocttdo) (lista voca
bular), 1939; Nakrehé (Botocudo) (lista vocabular), 1939; Quadros voca
bulares comparativos (Botocudos), s. d.; Designações de parentesco do Po
ten ( Botocudo), 1939. 

N. B. E' um \7 0lume cartonado, sem título, datilografado e ·escrito 
somente no anverso. Todos os trabalhos estão redigidos em alemão, com 
e}:ceção do relatório sôbre os índios Maxakarí, que está em português; al
guns são cópias a carbono, aparentemente retiradas de coletâneas ante-
1·iores. As lendas e narrativas não trazem o texto original indígena e estão 
redigidas em alemão. 

3. (Volumei de Trabalhos, abrangendo): 

I. Material lingüístico Xipáya. II. Lista vocabular do Yurúna. III. 
As relações do grupo Yurúna com o Tupí e 011tras línguas. 

N. B. E' 11m vol11me cartonado, de fôlhas de papel almaço, escritas 
à tinta no anverso e reverso. Os trabalhos não estão datados. O têrmo 
t1·adu tor e o texto são alemães. 

4-. (Volume de Trabalhos, abrangendo): 

I. Quadro comparativo: Apinayé, Pukóbüe, Kreapínkateye, Rankóka
mekra, Guajajára e Xerênte, s. d. II. Tukúna (lista vocabular), 1929. III. 
Rankókamekra, 1933. 

N. B. E' um ;volume cartonado, de fôlhas de papel almaço, à tinta 
011 a lápis, com o tênno tradutor alemão. As partes a lápis são, aparente
n1ente, acrescentos posteriores . 

• 

5. Kamakân, 1938 

N. B. São dois cadernos · de papel almaço Jn quarto, a lápis, com vá-
r·ias páginas riscadas. Reune coletas \"Ocab11lares, observações lingüísticas e 
etnológicas, lendas e narrativas. Texto alemão. 
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6. Quadros Lingüísticos 

N. B. · São cadernos · de papel almaço, a lápis~ â tinta ou datilogra-
i,1.dos, sem 11un1e1·ação e sem data, de material variadíssimo, co11stando 
cuase todo de rascunhos, às vêzes confusos ou f1·agmentários. Texto alemão. 
~ ' . 

' ' ' 

7. (Vocabulários não-identificados) 

N. B. Uma pasta de fôlhas soltas, a lápis, à tinta ou datilografadas, 
C<)ntendo rascunhos fragmentários, sem identificação suficiente. Não há da
tas e o têrmo tradutor é ora ale ·mão, ora , português. 

a. (Vários) 

N. B. Um caderno de papel almaço in quarto, a lápis, com o têrmo 
traduto1· e o texto ore. em alemão, ora em portugtiês. Contém rascunhos 
variados: vocabulários, cartas, anotações sôbre uma viagem ao Purus, etc. 

fl. ( Vocabulário 11ão-identificado) 

N. B. - E' um caderno de fôlhas de ·papel almaço in octavo, à tinta, com 
o têrmo tradt1 to1· alemão ou portugt1ês. 

10. (Pasta de Trabalhos, abrangenclo): 

I. Chaves de t1·anscrição fonética, 1938. II. Mapa de localização de ín
dios na zo11a do Xingu, Araguaia, Tocantins e São Francisco, s. d. III. Lista 
bibliográfica do Autor, com 53 itens e, às ·vêzes, a ap1·eciação sua do traba
lho como '' deficiente'', 1943. IV. A1·vore lingüística, retinindo Nanbikuára, 
Otukí, Borô1·0, Ofayé, Coroado, Maxakalí, Kamakân, Fulnió, Kaingáng, J ei-

, J A d j( O, e, S. . 

N. B. - São fôlhas de papel almaço, datilografadas e a lápis, em ale-
mão e em po1·tuguês. 

' ' 

11. · Tabelle zur Aufnahme südamerikanischer Sprachen do Konigl. Museun1 
für Volkerkunde zu Berlin 

N. B. São anotações, a lápis, apostas à margem de muitas das páginas : 

J 2. . ( Vocabulários e Notas Lingüísticas das seguintes línguas): 

Kamakân, s. d.; Apinayé, s. d.; Kre/pttnkatéye, s. d.; Apányekra, s. d.; 
Akuên-Xavânte, 1930; Karayá do rio .Araguaia (2 cópips), 1920; Karayá do 
rio Iriri e Xi11gu, 1917; Ur11pá, 1927; Gorotirí, s. d.; Kókama, 1914; Yurúna, 

. , . . . 

1920; Kirirí, s. d.; Fulnió, 1934; Pukóbüe ' (2 cópias), s. d.; Maxakar1, s. d.; 
Xukurú (2 cópias), 1934; Rankókamekra, 1929-1931, 1933 (2 cópias), 1936; 
Listas vocabulares da Amazônia, 1936; Línguas Yurúna-Xipáya, Kuruáya
l\1undurukú, Arikên, Mawé, s. d.; Tembé ( com material para uma gramá
tica), 1916; Língt1as do médio . Xingu, 1920, Urupá, 1927; Turiwára, 1914; 

. . . . 

1'l1kúna, 1929; Baníwa e outras língtias do rio Içana~ 1927; .K.uruáya, s. d.; 
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Ofayé-Xavânte, . 1931; Xavânte, . 1913.; Mawé, 1928; Xerê11te, s. d.; Vocabu-
1~'.trios (comparados de) Makuxí, Wapitxâna, Ipuri11ât1, Kapixanân (2 có
pias), 1928; Itogapíd, 1927; Kaing ·á11g 1944; Kaiwiâr1a, 1951; Pari11tintín, s. 
<l.; Pataxó, s. d.; (Vocabtilário não-identificado, com a nota ''não é Yurú
na'', s. d.). 

N. B. · Material muito variado, ora em forma de rascu11ho, ora com 
a aparência de t1·abalho definitivo, a lápis, à tinta ou datilografado; vá-
1·ios cor1·espondem a trabalhos já arrolados, como po1· exemplo em 1. Al
gt111s vocabulários apresentam, por vêzes, cópias, tendo t1mas o têrmo tra
dutor alemão, outras, portt1guês. As ,datas aqui apresentadas correspon
d.em à elaboração _fi11al do trabalho, e não à época de coleta de material, que 
é indicada no comêço de algt1ns dos vocabt1lários. Digno de me11ção é um 
caderno de papel almaço in octavo, à tinta, texto alemão, de Contribuições 
1>~ra o conhecimento da língua Tembé ( 1916), e um caderno de papel al
maço in quarto, texto português, de l\Iaterial para uma gramática da língua 
Te1nbé comparada com a Guaraní do Padre Montoya (1915-1916). 

:.3. ( Caderno de Trabalhos, abra11gendo): 

Localização primitiva dos Tupí; (Vocabulário comparado do) Bakairí, 
Nahukuá, Arára, Parirí, Apiaká, Palmela, Pimenteira, Arakayú, Aparaí; 
(Um vocabulário não-identificado e com quase todos os ite11s cancelados); 
e ·um esbôço de classificação de línguas i11dígenas); ( Quadros da distribuição 
de 11omes de vegetais, como: mandioca, milho, tabaco); (Arv .ore genealó
gica de línguas indíg ·e11as, partindo do Makanatsí como língt1a-mater); (Vo-

• 

cabulário xirianho, de acôrdo com Nordenskiold); (Vocabulá1·io comparado 
ae línguas J ê); ( Mapa lingüístico do Brasil, co1n a distribuição das famí
lias em lápis colorido); (Vocabulário comparado das línguas J ê, com bi
tliografia para cada língua); (Vocabulário comparativo de) Botocudo, Nak
nanúk, Yuporók, Coroado, Purí, Koropó; · (Estudo comparativo) Para a 
afinida _de do Kaingáng; (Vocabulário comparado, aparentemente destinado 
fl mostrar a ligação do Kuruáya com outras línguas Tupí); O pare11tesco 
~·upí do Múra; (Vocabulário comparado de línguas Tupí); Para o parentesco 
l'apúya-Kara)'~á (jogando có~ várías línguas Jê); (Notas sôb1·e Turúna e 
Xjpáya, Jogando com várias línguas Tupí); Notícias sôbre o bloco do Ma
deira; (Notas sôbre partículas e verbos e seus empregos, de língua não
iiientificada (XipáJra?)); (Mapa das tribos do -rio Doce); (Notas sôbre o) 
Parintintin; (Vocabulário) Jurúna; (Mapa da dist1·ibuição das línguas Tupí, 
.coloTido a lápis -amarelo); . Os Ubirajára (Notas); A posição lingüística do 
J\!awé (com mapa); os Manayé (estudo etnográfico); Os Kayapó do Sul (es
tudo etnográfjco); (Vocabulário) Kuruáya; Nanbikuára (estudo comparati
,,.(>); (Vocabulário não-identificado, evidentemente Jê); (Vocabulário não
identificado); (Estudos etnográficos sôbre) . Os Kradahó, Goro .tirí, Koroá, 
J\'.r egbenokré, Gegé e Akroá. , , . .. '.. _ ._. : .. . . . , .. , 
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N. B. E' um caderno de papel almaço, com variados e confusos ras-
. cunhos, a lápis e raramente à tinta, em ítexto alemão, sendo que os traba
_ll1os se apresentam muitas vêzes salteados e interrompidos por outros. Mui
tos são, aparenteme11te, rascunhos de trabalhos publicados do Autor, como 

-os que se referem ao Xipáya, a línguas J ê e ao Kuruáya, arrolados em A 
Obra Lingüística de Curt Nimuendaju do professor J. Mattoso Camara Jr . 

. em pt1blicação avt1lsa do Museu Nacional ( 1959). 

1~1. ( Uma série de vocabulários comparados) 

N. B. Trabalhos variados e soltos, alguns datilografados, ·apresen-
t'ando um aspecto mais ot1 menos definitivo, outros, rascunhos à tinta ou 
a lápis. Nem sempre são coletas do At1tor, havendo muitos de pesquisa se

, cundária. Não h .á datas. 

l 5. Dicionário GuarariÍ 

N. B. E' um caderno in quarto, constando de rascunhos a lápis, com 
. o número VIII, na capa. No final há uma carta em alemão a Georg Frie
. derici, comentando t1n1 trabalho dêste At1tor, no volume XXXIX do Globus. 
Têrmo tradutor alemão e sem data. 

J 6. Aldeia dos Gt1araní 

N. B. Um caderno in quarto, à tinta, com notas gramaticais e voca-
- tulário. Não há data. Têrmo tradt1tor alemão. 

17. Naknyanúk, 1939 

N. B. Uma página datilografada, com acrescentos a lápis, com al-
. g11ns vocábulos do Potén. Têrmo tradutor alemão. 

18. Pesquisa para urna divisão da língua Tupí 

N. B. Página datilografada. texto alemão, em qt1e o Autor utiliza o 
· pronome da primeira pessoa do singt1lar, com critério para a designação 
. de cada grupo. Não há data. 

! g. Contrib11ição para unia gramática da língi1a dos índios Coroados (Ti
bagi, Paraná), por Alfredo ''eg1non e Curt Nimuendaju Unckel, 1914 

N. B. São fôlhas de papel ~lmaço, datilografadas, texto português, 
, contendo notas gramaticais e vocabulários. Num anexo, encontra-se uma 
, estatística anual das ''Mortes causadas pelos índios Coroados no sertão do 

F~stado de São Paulo''. 

20. Arvân, 1945 

N. B. - Meia página datilografada, texto português, dando uma rápida 
notícia dessa língua. 

NOTA 

1) Os nomes indígenas estão grafados de acôrdo com as 
_- publicadas em Revista de Antropologia, volume III, n.º 2, 195·5. 

-convençoes 
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